ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 )r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2, art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm. 3 oraz § 4 ust. 1
pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142 oraz z 2015 r. poz. 1251)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 2016 r. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w
Warszawie, zwany dalej „KOWEZiU”, włącza się do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie,
zwanego dalej „ORE”.
§ 2. 1. Z dniem 1 lipca 2016 r.:
1) należności i zobowiązania KOWEZiU, stają się należnościami i zobowiązaniami ORE;
2) mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu KOWEZiU staje się mieniem
odpowiednio w zarządzie lub użytkowaniu ORE.
2. Zobowiązuje się dyrektora KOWEZiU do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia tej
jednostki w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
3. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 3.Pracownicy KOWEZiU z dniem 1 lipca 2016 r. stają się pracownikami ORE.
§ 4.Rachunki bankowe i księgi rachunkowe KOWEZiU zamyka się z dniem 30 czerwca 2016 r.
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§ 5. Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych
prowadzona przez KOWEZiU, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostaje przejęta przez
dyrektora ORE na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 6. 1. Sprawy z zakresu zadań prowadzonych przez KOWEZiU wszczęte i niezakończone przed
dniem 1 lipca 2016 r. przejmuje ORE, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
2. Archiwum KOWEZiU z dniem 1 lipca 2016 r. staje się archiwum ORE.
§ 7. Zobowiązuje się dyrektora ORE do sporządzenia, w obowiązujących terminach
sprawozdawczych, sprawozdań KOWEZiU za 2016 rok, wymaganych w przepisach prawa.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

